STANDPUNT

Datum:

Raadpleging van de CREG over haar ontwerpbeslissing ((PRD)1885) van 20
december 2018 over het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de
werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2019
18 januari 2019
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Steven Harlem
0032 2 500 85 89
steven.harlem@febeg.be
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Inleiding
De CREG organiseert een raadpleging over haar ‘ontwerpbeslissing ((PRD)1885) van 20 december 2018
over het voorstel van de N.V. Elia System Operator betreffende de werkingsregels van de strategische
reserve toepasbaar vanaf 1 november 2019’. Deze raadpleging loopt tot 18 januari 2019.
FEBEG verwelkomt deze raadpleging en wenst de CREG te bedanken om de stakeholders de
mogelijkheid te geven zich uit te spreken over de werkingsregels en de ontwerpbeslissing. Dit
document bevat de opmerkingen en aanbevelingen van FEBEG: zij zijn niet-confidentieel.

Opmerkingen en aanbevelingen van FEBEG

‘Drop by’ in plaats van ‘drop to’
Het doel van SDR is bijdragen tot de bevoorradingszekerheid: het activeren van SDR zou dus effectief
een impact op het systeem moeten hebben. Deze impact kan enkel gegarandeerd worden wanneer het
drop by-principe wordt toegepast: de eindverbruiker is dan effectief verplicht om zijn verbruik met
een aantal MW’s te verminderen. Het gebruik van het drop to-principe garandeert geen enkele impact
op het systeem op het moment van de activering omdat het verbruik omdat ogenblik reeds lager kan
zijn dan de shedding limit. Bovendien bestaat het risico dat de klant in dat geval wordt vergoed zonder
dat hij heeft gereageerd: hij zal dus in sommige gevallen worden vergoed omdat hij toevallig niet heeft
verbruikt en niet heeft bijgedragen tot het piekverbruik.
FEBEG vraagt zich af waarom het gebruik van het ‘drop to’-principe op het transmissienet blijft
bestaan. Voor FEBEG is het zeker onaanvaardbaar dat het ‘drop to’-principe ook zou gelden voor
noodstroomgroepen: dit zou betekent dat op een noodstroomgroep – een productie-eenheid –
verschillend wordt behandeld dan een andere productie-eenheid.

Tests
Tests op eigen initiatief
FEBEG blijft van mening dat tests op initiatief van de leverancier niet moeten onderworpen worden aan
penaliteiten, vooralomdat bij het falen van zo een test geen wet of regelgeving overtreden wordt en er
geen schade veroorzaakt wordt. Het leveren van strategische reserve is al een industrieel risico op zich
dat de leverancier – door het als een ‘goede huisvader’ uitvoeren van tests – probeert te matigen. De
tests zijn immers een manier om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie op peil te
houden, wat de kwaliteit van de levering van strategische reserve alleen maar ten goede komt.
Bovendien betekent een test op eigen initiatief reeds een kost voor de leverancier aangezien de
brandstofkosten – in tegenstelling tot een test op vraag van de netbeheerder – niet worden vergoed.
Een bijkomende penaliteit in het geval dat deze test uitwijst dat er een probleem is met de installatie,
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zal de leverancier zelfs ontmoedigen deze tests uit te voeren ten nadele van de betrouwbaarheid van
de installatie op momenten dat ze echt nodig is.
Een test op eigen initiatief heeft ook betrekking op andere aspecten dan enkel het aantonen van de
beschikbaarheid van de installatie. Zo moeten er gehele of gedeeltelijke activeringen voorzien worden
in het kader van training, veiligheidsvereisten (vb. stoomcyclus), vergunningsvereisten (vb. emissie
monitoring) of andere wettelijke verplichtingen (vb. ketelwater). Ook na het jaarlijkse onderhoud
gebeuren testen om na te gaan of alle onderdelen, processen en procedures naar behoren werken. Het
is dan ook niet redelijk dat het uitvoeren van tests op initiatief van de leveranciers op zich reeds een
financieel risico met zich zouden brengen: een dergelijke aanpak zou de kosten voor het leveren van
de dienst nog verder doen toenemen.
Planning van de tests
FEBEG is van oordeel dat de werkingsregels de criteria voor de planning van de test zou moeten
verduidelijken. De tests – zowel op vraag van Elia als op initiatief van de netbeheerder - zouden immers
zo moeten gepland worden dat hun impact op de marktwerking wordt beperkt, in ieder geval zouden
deze tests enkel mogen kunnen ingepland worden op ogenblik wanneer er geen schaarste is op de
markt of congestie op het net.
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